RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
ZAWODY GIMNASTYKI ARTYSTYCNEJ
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, informuję, że:
I. Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Carramba Katowice z
siedzibą: Katowice 40-887 Ułańska 9/118 (dalej „Administrator”);Począwszy od dnia 25 maja 2018 roku kontakt w sprawie Państwa danych
możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: carramba.manager@gmail.com
II. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka/dzieci, które korzysta/ją z usług stowarzyszenia przetwarzane mogą
być w celach:
1)przekazywania informacji o zmianach regulaminu, cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby na wskazany adres poczty
elektronicznej (e-mail) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
2)przekazywania propozycji udziału w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez stowarzyszenie zgodnie ze statutem oraz marketingu
bezpośredniego produktów i usług, które mogą być realizowane przez wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS,
e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest Pani/Pan użytkownikiem (np. telefonów komórkowych i stacjonarnych,
tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
3)utrwalania oraz publikacji na portalach społecznościowych, w prasie, telewizji oraz na materiałach promocyjnych Pani/Pana wizerunku oraz
wizerunku, imienia i nazwiska, wieku Państwa dziecka/dzieci, które korzysta/ją z usług stowarzyszenia na potrzeby promocji stowarzyszenia
oraz w celach ewidencyjnych i sprawozdawczych w organach nadzorujących działalność stowarzyszenia- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia;
4)wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz korzystania z usług stowarzyszenia. Dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia i
wykonania umowy zostały zawarte w formularzach: deklaracji wstępnej, deklaracji wstąpienia do klubu, umowy członkowskiej i w innych
formularzach-w przypadku korzystania z usług stowarzyszenia na innej podstawie niż umowa członkowska (np. wejścia jednorazowego,
vouchera, zgody Zarządu lub Prezesa); lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
5)wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;
III. Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 6 lat lub do odwołania
zgody.
IV. Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
V. Prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane osobowe. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu:
1)prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
2)prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5)prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
6)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7)prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
8)prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy Rozporządzenia,
9)podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
VI. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora).
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę w rozwiązania techniczne organizacyjne (np.
dostawcy usług teleinformatycznych, oprogramowania, firmy kurierskie i pocztowe, obsługa prawna i windykacyjna), a także - w zakresie jaki
jest niezbędny do świadczenia usług o korzystaniu z usług w innych Klubach niż Pani/Pana Klub Macierzysty – odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych są również inne podmioty prowadzące kluby związane z uprawianą przez Państwa lub Państwa dziecko/dzieci dyscypliną sportową,
z którymi Administrator prowadzi współpracę. Aktualny wykaz wszystkich podmiotów prowadzących współpracę ze stowarzyszeniem
dostępny jest u Prezesa stowarzyszenia.

